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Vážení přátelé,
přinášíme Vám první číslo newsletteru EEB-CZ
pro Vaši snazší orientaci v otázkách energeticky
efektivní výstavby na evropské úrovni. Letošní
léto se neslo ve znamení dokončování přípravy
evropských dotačních programů pro období
(2015-2020), které se podstatně dotýkají oblasti
energeticky efektivní výstavby, a to jak v otázce
renovací, tak v oblasti nové výstavby. Paralelně
s tím se naší platformě podařilo zapojit se do
expertních skupin při Evropské komisi, získat
řadu zajímavých informací a spustit vlastní web
www.eebcz.eu, kde Vás průběžně informujeme o
aktuálním dění a dalších našich službách.
Přejeme příjemné čtení.
Váš tým EEB-CZ

Martina Bugárová, Karolína Řípová, Vojtěch Nosek
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AKTUALITY
AKTUALITY Z LEGISLATIVNÍ
OBLASTI
Implementace směrnice o energetické účinnosti –
proč máme problémy a co přinese?
V červnu tohoto roku uplynul termín, do kterého měla
být všemi členskými státy EU transponovaná
směrnice o energetické účinnosti z roku 2012. Ta má
podnítit zvyšování energetické účinnosti směrem k
cíli 20 % do roku 2020. Směrnice zavazuje Česko ke
stanovení vlastních cílů úspory energie a strategii
energetické renovace budov s důrazem na nakládání
s veřejnými budovami. Zasahuje téměř do všech
oblastí hospodářství a kromě nastavení podpory
v dotačních programech vyžaduje přijetí novely 3
energetických zákonů, které dosud nebyly všechny
schváleny. Více…







Směrnice o energetické účinnosti
Implementace směrnice o energetické
účinnosti
Přehledový dokument BPIE o stavu
implementace čl. 5 Směrnice o energetické
účinnosti v jednotlivých zemích EU
Česko hledá peníze, které pomohou snížit
spotřebu energie podle požadavků EU
Zpráva z debaty Cíle energetické účinnosti

Klimaticko-energetický balík EU do roku 2030
schválen na summitu Evropské rady
Čelní představitelé členských států EU se ve dnech
23.-24.10.2014
dohodli
na
podobě
nového
klimaticko-energetického rámce do roku 2030.
Rámec obsahuje 3 hlavní cíle: 1) snížení emisí
skleníkových plynů minimálně o 40 %, 2) zvýšení
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 27 % a 3)
zvýšení energetické účinnosti o 27 %. První dva cíle
by měly být závazné na úrovni EU, zatímco cíl v
oblasti energetické účinnosti je pouze indikativní.
Jaké dopady bude mít rámec na české podniky a
ekonomiku obecně? Je to cesta správným směrem?
Čtěte na našem webu:


Zpráva z debaty Cíle energetické účinnosti
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Aktualizovaná pozice ČR k energetickým
cílům
Průlom ve vládní pozici – ČR už nebude proti
klimatickým cílům

EVROPSKÉ INICIATIVY, ZÁJMOVÉ
SKUPINY A DALŠÍ
EFFIG report a stanoviska evropských aktérů
EFFIG
report je (Energy Efficiency Financial
Institutions Group) report on „Energy Efficiency – the
first fuel for the EU Economy: How to drive new
finance for energy efficiency investments“. Bližší
infomace naleznete v reportu z jednání pracovní
skupiny TG1 „Stimulace investic do renovací budov,
infrastruktury a inovací“ ZDE. V tomto reportu najdete
také následující:
International union of property owners (UIPI)
považuje za nezbytné, aby se do debaty zapojilo více
finančních institucí, protože právě ty poskytují
největší množství peněz pro účely renovací a tyto
organizace pak v rámci přidělení úvěru mimo jiné
také hodnotily dosahování parametrů energetické
efektivity. UIPI také zdůraznilo skutečnost, že
stavebnictví je velmi fragmentovanou oblastí, je tedy
nezbytné, aby jednotlivá opatření navržená EK byla
vytvořena na míru každé podoblasti.
European Building Confederation (EBC) reprezentuje
zájmy malých a středních podniků v oblasti
stavebnictví. Podle EBC existují pro energetické
úspory ve stavebnictví překážky na straně nabídky
(tj. malé a střední podniky nejsou připraveny inovovat
nebo poskytovat jednorázová doporučení svým
klientům zdarma). V tomto kontextu byla představena
doporučení na zlepšení využívání tzv. Energy
Performance Certificates za účelem zdůraznění
pozitivního vlivu energetické úspornosti na oceňování
nemovitostí na trhu. EBC také doporučila zlepšit
mapování vývoje tržních potřeb zejména malých a
středních podniků ze stavebního sektoru.
Standardizační úsilí EK
DG Clima představilo klimatickou mapu Evropské
Unie, která rozděluje členské státy do sedmi oblastí

se srovnatelnými klimatickými podmínkami, které
mohou vzájemně kopírovat úspěšné adaptační
strategie. Proces konzultací mezi EK a členskými
státy EU běží již více než tři roky a pomohl definovat
mandát EK při standardizaci – přednostními sektory
jsou: doprava, energetická produkce, stavební sektor
(a sektor informačních technologií podporující výše
uvedené sektory). Standardizační proces se v
současnosti odvíjí ve třech krocích: (i) identifikace
standardů, které mohou přispět k zmírnění
klimatických změn, (ii) aktualizace standardů
vzhledem k současné situaci a podmínkám, (iii)
odborné
vedení
národních
standardizačních
organizací.
Integrovaný design prostředí – strategická výzkumná
agenda
Jedním z hlavních témat skupiny Group on Active
Ageing and the Built in Environment je integrovaný
design prostředí, které je přístupný seniorům. Tento
přístup zahrnuje jak nástroje SMART infrastruktur,
tak přístupy zaměřené na rekonstrukci budov
zpřístupňující jejich užití seniorům. V rámci
strategické výzkumné agendy jsou definovány čtyři
klíčové oblasti: (i) uživateli řízený vzhled budov, (ii)
stavební trhy a finanční modely, (iii) technické
možnosti stavebních prostředí obohacené o
informační a komunikační technologie a (iv) intersektorální inovace designu budov.
EU Cluster Portal – DG Enterprise Evropské
komise spustilo nový portál zaměřený na
podporu evropských klastrů
Portál mapuje nástroje a analýzy klastrů EU a
klastrové politiky, akce určené pro klastry, podporuje
benchmarking a vzdělávací nástroje pro klastrové
organizace, umožňuje se klastrům profilovat,
vyměňovat si zkušenosti a vyhledávat partnery pro
spolupráci v EU i mimo EU a poskytuje základní
informace o iniciativách EU na podporu rozvíjejících
se odvětví. Více…;
BuildingRating.org – nový web pro benchmarking
národních politik v oblasti energetické účinnosti
budov
Evropská Global Performance Buildings Network
(GBPN) spolu s jejím americkým partnerem Institute
for Market Transformation (IMT) představila nový
web. Webový portál je prvním globálním zdrojem
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informací a analýz politik vztahujících se k ratingům a
benchmarkům využívání energií v budovách. Více…
ZEBRA2020 - Nearly Zero-Energy Building
Strategy 2020
Projekt ZEBRA2020 spustil webové stránky.
Zaměřují se na sledování změnu orientace trhu na
budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nearly
Zero-Energy Buildings – nZEBs). Cílem projektu je
rozvinout doporučení a strategie pro stavební
průmysl a politické aktéry a urychlit uvádění nZEBs
na trh. V roce 2015 budou tyto stránky doplněny o
dva nástroje – monitoring vyspělosti trhu s nZEB a
datový nástroj kombinující informace o celkové
výstavbě a renovačních aktivitách, datasety, kritéria a
aktivity v oblasti nZEB. Více…
Výstupy projektu COHERENO mapují renovace
domů s téměř nulovou spotřebou energie
Ačkoli technologická řešení pro renovaci budov na
budovy s téměř nulovou spotřebou energie jsou
dostupné, stále chybí modely spolupráce v rámci
dodavatelského řetězce. Projekt se snaží ukázat jak
mohou být eliminovány bariéry efektivní spolupráce.
Více…
Typologie obytných budov v jednotlivých zemích
V rámci projektu EPISCOPE byla vytvořena typologie
obytných budov v 16 zemích EU včetně ČR. Webová
stránka obsahuje přehled národních typologií budov
("Building Type Matrix"), typologické brožury
(klasifikace
národních
fondů
budov,
účinky
renovačních
opatření,
statistická
data
aj.).
EPISCOPE usiluje o větší transparentnost a efektivitu
procesů energetických renovací. Za tímto účelem
byly v 16 zemích představeny pilotní projekty s cílem
mapovat implementaci energeticky úsporných
opatření a jejich dopad na praktickou spotřebu. Více..
Jsou energeticky pasivní domy drahé? Záleží na
zkušenostech i „zdravém rozumu“
Výstavba energeticky účinných domů je podle
některých developerů příliš drahá, a zvyšuje tak cenu
bytů. Jiné firmy ale naopak tvrdí, že s dostatečnými
zkušenostmi je možné stavět levně i pasivní domy,
ve kterých navíc jejich obyvatelé ušetří za energie.
Odborníci napříč oběma tábory se ale shodují, že klíč
je v dobře rozmyšleném projektu a kvalitním
provedení stavby. Více…

AKTUÁLNÍ VÝVOJ V OBLASTI
DOTACÍ
SME Instrument – flexibilní financování pro
inovativní malé a střední podniky
SME Instrument je nástroj určený pro malé a střední
podniky s mezinárodními ambicemi pro financování
projektů generujících nové znalosti a produkty.
Grantové schéma je určeno specificky pro rychle
rostoucí malé a střední podniky, které již překonaly
rozjezdovou fázi. Projektová konsorcia mohou získat
podporu až 3 mil. EUR, přičemž podpora projektů je
třífázová: 1) Studie proveditelnosti, 2) Prototyp,
výzkum a vývoj, 3) Komercializace. Projekty se
podávají průběžně.


Podrobnosti i aktuální výzvy ZDE.

Energeticky efektivní výstavba a mezinárodní
spolupráce v operačních programech na období
2016-2020
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a
inovacích
bude
hrát
v nových
operačních
programech významnou roli. Operační programy
budou mít průnikové oblasti s programem Evropské
komise Horizon 2020.
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Evropská komise schválila strukturu Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro
programové období 2014-2020. Program bude
otevřen pro: vysoké školy a univerzity (PO 1, 2, 3, 4),
předškolní výchovu, základní a střední školství (PO
4), výzkumné instituce a pracoviště (PO 1, 2) a
podnikatelské subjekty (PO 1, 2). Nově budou
přijatelní i příjemci sídlící na území hlavního města
Prahy, kde působí cca 70 % vzdělávacích zařízení
ČR. Novinkou je také možnost financování
konzultačních a poradenských služeb při přípravě
komunitárních projektů, jako například Horizon 2020.
Celé znění programu naleznete ZDE.
Operační program Praha – pól růstu ČR
Vládou schválené znění programu je orientované na
podporu vědy a výzkumu, malých a středních
podniků, nízkouhlíkové hospodářství, podporu
zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání.
To vše na území hlavního města Prahy, které má
jinak dotační možnosti značně omezené. Důraz je
kladen na propojování podniků s vědou a výzkumem
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a vzdělávacími institucemi; zaměření kapitálových
výdajů z výstavby především na investice do
špičkových technologií; posílení projektů na
spolupráci více podniků, propojení malých a
středních podniků a velkých podniků a pronikání do
globálních
distribučních
řetězců.
Energetické
efektivitě budov je věnována oblast podpory prioritní
osy 2 - Podpora energetické účinnosti, inteligentních
systémů hospodaření s energií a využívání energie z
obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách,
mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení.
Celé znění programu naleznete ZDE.
OP Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost
Operační program Podnikání pro inovace a
konkurenceschopnost pro programové období 20142020 je v současné době projednáván s Evropskou
komisí. Předpokládá se jeho schválení do konce roku
2014 a první výzvy tak lze očekávat v 1. čtvrtletí roku
2015. Program bude otevřen zejména pro
podnikatelské subjekty (primárně malé a střední
firmy, v odůvodněných případech i velké podniky),
výzkumné organizace a orgány státní správy.
Z pohledu energeticky efektivní výstavby je zajímavé,
že učinnému nakládání s energiemi je věnována celá
prioritní osa (PO3). Z pohledu členů EEB-CZ je
zajímavá také PO1 věnující se rozvoji výzkumu a
vývoje pro inovace, specificky například vytváření
partnerství mezi podniky a univerzitami. Jedním
z explicitních cílů je také zvýšit účast českých
subjektů v programu Horizon 2020, čemuž jsou
přizpůsobeny také podporované aktivity.

STUDIE A PŘÍRUČKY
ZEBRA2020 – Definition of nearly Zero Energy
Buildings as used for market tracking
Zpráva projektu ZEBRA2020 navrhuje metodologii
definice budov s téměř nulovou spotřebou energie
(nZEB) pro účely mapování trhu v oblasti nových
staveb i náročných renovací.
Hodnocení kvality investičního prostředí v zemích
střední a východní Evropy 2014 – Ze studie Českoněmecké obchodní a průmyslové komory a 15
německých hospodářských komor vyplývá, že ČR je
pro německé investory 2. nejatraktivnější zemí
střední a východní Evropy hned po Polsku.
Identifikovala však problémy např. v oblasti veřejných
zakázek, státní správy a kvalifikace pracovní síly.

Mapping of frontrunners in nZEB renovation of singlefamily houses – Příručka projektu COHERENO
poskytuje metodologii k mapování dodavatelského
řetězce pro renovaci budov na budovy s téměř
nulovou spotřebou energie v 5 státech EU. Podporuje
rozvoj národních seznamů poskytovatelů služeb a je
návodem pro stakeholdery v ostatních zemích jak
iniciovat obdobné aktivity.
nZEB criteria for typical single-family home
renovations in various countries – Zpráva projektu
COHERENO poskytuje přehled statusu quo v oblasti
definic
budov
s téměř
nulovou
spotřebou
v jednotlivých státech EU.
Directory of Energy Agencies – Přehled ředitelství
evropských agentur v oblasti energetiky tříděný dle
zemí a typu agentury a vydaný v rámci iniciativy
Evropské komise – ManageEnergy.
ITRE report 2009-2014 – zpráva o aktivitách Výboru
Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a
energetiku a hlavní informace z oblasti jednotlivých
politik.
Multiple benefits of EE renovations in buildings –
studie Copenhagen Economics o přínosech
energeticky
efektivních
renovací
budov
a
administrativních a tržních bariérách jejich zavádění.
Renewable Energy Projects Catalogue – katalog
úspěšných
inovativních
projektů
z oblasti
obnovitelných zdrojů energie. Katalog vydala EUREC
(The Association of European Renewable Energy
Research Centres).

MOBILITNÍ PŘÍLEŽITOSTI
PROJEKTOVÉ VÝZVY NA
MOBILITU
Aktuálně můžete podávat projektové žádosti v rámci
mobilitního schématu Marie Sklodowska-Curie akcí,
podtyp Marie Sklodowska-Curie Innovative Training
Networks (ITN):



European Industrial Doctorates (EID)
European Joint Doctorates (EJD)
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European Training Networks (ETN)

KONKRÉTNÍ VYPSANÉ
V OBLASTI EEV










POZICE

PhD position: “Bridging building energy and
urban microclimate“.
Simulation of the "Entire Design Cycle"
applied to the Italian Demo Site of the
European Project R2CITIES: Analysis (BIM),
Life Cycle (LCA), Optimization of building
envelope (Genetic Algorithms).
Temporary
buildings:
solution
for
deconstruction and reuse of components and
buildings, EXPO 2015 case study.
PhD: New Materials for Energy Applications
Experienced Post-Doc Researcher in the
area of Renewable Energy.
PhD student Heat storage for smart grids.
Senior Researcher (post-doc) on the
increased efficiency of using electricity in
buildings.

VLASTNÍ AKTIVITY EEB-CZ
Ze souboru našich činností pro Vás vybíráme to
nejzajímavější. Kompletní informace a materiály z
akcí naleznete na našem webu www.eebcz.eu.

FORMULACE A PROSAZOVÁNÍ
ZÁJMŮ
V červnu 2014 EEB-CZ prezentovala Evropské
komisi první poziční dokument k tématům
plánovaným ve výzvách FET Proactive programu
Horizon 2020 na období 2016-2017.
V září jsme zapojili naše členy do konzultace
Evropské komise Jaké materiály pro udržitelnou
výstavbu? Konzultace sloužila EK v její snaze je
vytvořit ucelený přehled nových materiálů, které je
možné použít pro udržitelnou výstavbu, a také
definovat budoucí priority výzkumu pro připravované
výzvy programu Horizon 2020.

ŠKOLENÍ A ODBORNÉ AKCE
V rámci
našeho
partnerství
s BEFFA
jsme
prezentovali na seminářích o financování stavebních
projektů v Ostravě, Brně, Praze a Plzni.
V současnosti pro Vás také připravujeme semináře
zaměřené na oblast praktických dovedností v oblasti
mezinárodní spolupráce v oboru energeticky efektivní
výstavby. Školení se zaměří na oblast řízení
mezinárodních výzkumných projektů, management
inovací, strategie ochrany duševního vlastnictví,
efektivitu hodnocení dotačních příležitostí na úrovni
EU, přípravu konkurenceschopného projektového
záměru, aj. O termínech a tématech školení Vás
budeme včas informovat.

PRÁCE V EXPERTNÍCH
SKUPINÁCH
Účastnili jsme se Setkání zástupců technologických
platforem
v ČR,
které
pravidelně
pořádá
Technolgické centrum AV ČR. Kromě představení
aktivit platformy jsme s partnery diskutovali možnosti
efektivní spolupráce a příležitosti pro realizaci
projektů společného zájmu. Zápis ze Setkání
zástupců technologických platforem naleznete ZDE.
Navázali jsme spolupráci s Ministerstvem průmyslu a
obchodu (MPO). Prostřednictvím MPO jsme byli
nominováni jako národní experti do pracovní skupiny
TG1 - Stimulating investment in building renovation,
infrastructure and innovation v rámci High Level
Forum on Sustainable Construction při DG
Enterprise. Nominovaní zástupci členských států EU
diskutovali strategii užití finančních i nefinančních
nástrojů
veřejných
politik
pro
udržitelnou
konkurenceschopnost stavebního průmyslu a jeho
podnikatelských aktivit. Více informací a zápis
z jednání naleznete ZDE.

ZPRÁVY Z AKCÍ
Navštěvujeme za Vás odborné akce a šetříme tak
Váš čas i peníze. Zde uvádíme seznam akcí, které
jsme pro Vás v poslední době navštívili – naleznete
je také na našem webu v sekci Dokumenty – Zprávy
z akcí.
EU Sustainable Energy Week (EUSEW)
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Týden udržitelné energie pod taktovkou Evropské
komise, Generálního ředitelství pro energetiku a
EASME je největší pravidelnou akcí svého druhu.
Během týdne udržitelné energie jsou prezentovány
inspirativní příklady aktivit věnujících se energetické
účinnosti a obnovitelným zdrojům energie a získáte
tak celkový přehled o dění a trendech v této oblasti v
Evropě.
Energy Projects 2014-2020 Seminar – seminář o
možnostech financování projektů se zaměřením na
energetickou efektivitu a obnovitelné zdroje v novém
programovém období 2014-2020.
Debata Cíle energetické účinnosti – debata k úsilí o
zvýšení energetické účinnosti v EU – logika
uvažování a sběru dat, implementace v členských
státech a dopady na jejich ekonomiku – za účasti
představitelů EK, ministerstev a hlavních českých
zájmových skupin.
Seminář BEFFA – financování stavebních projektů +
prezentace – různé zdroje financování energeticky
efektivních
stavebních
projektů,
rekonstrukcí,
zateplování, vývoje nových produktů, certifikace a
problematika veřejných zakázek.
Konference INNOVA 2014 + prezentace – Potenciál
pro smluvní výzkum v Plzeňském kraji, potenciál pro
spolupráci s německými subjekty, zkušenosti a
problémy v oblasti transferu technologií, odpočet
výzkumu a vývoje z daní či nové dotační příležitosti
pro firmy.
Setkání pracovní skupiny High Level Forum on
Sustainable Construction – Dne 22. října 2014
proběhlo pod taktovkou Evropské komise setkání
pracovní skupiny TG1 – Stimulating investment in
building renovation, infrastructure and innovation v
rámci High Level Forum on Sustainable Construction
při DG Enterprise. Nominovaní zástupci členských
států EU diskutovali strategii pro udržitelnou
konkurenceschopnost stavebního průmyslu a jeho
podnikatelských aktivit. Za ČR byli MPO nominováni
také 2 zástupci Platformy EEB-CZ.
Setkání národních technologických platforem – Dne
19. 9. 2014 jsme se zúčastnili pracovního setkání
zástupců národních technologických platforem. Cílem
naší účasti bylo získat kontakty na obdobné platformy

s výhledem na možnou budoucí spolupráci při
prosazování národních priorit do strategických
dokumentů a možnost ovlivnit výzvy českých
dotačních programů. Setkání se kromě zástupců
jednotlivých platforem a Technologické centra AV ČR
účastnili také zástupci jednotlivých ministerstev.
Coordinator‘s Day (report CZELO) + prezentace Dne 26. září 2014 se v Bruselu uskutečnila akce pro
koordinátory projektů H2020, která měla za cíl
představit jednotlivé aspekty přípravy grantové
dohody (Grant Agreement, GA).

MONITORING
ODBORNÝCH AKCÍ
Kontaktní rozhovory se zástupci bavorských
firem
Kdy:
19.11.2014
Kde:
Praha
Web: http://tschechien.ahk.de/cz/...
Bavorské firmy hledají v ČR nové obchodní a
kooperační partnery pro spolupráci na plánovaných
projektech, odbyt svých výrobků a služeb či obchodní
zastoupení. Česko-německá průmyslová a obchodní
komora pro Vás zorganizuje individuální rozhovory se
zástupci Vámi vybraných bavorských firem. Účast na
kooperačních rozhovorech včetně občerstvení a
zajištění tlumočníka je bezplatná.
Energy Storage Global Conference
Kdy:
19.11.2014 - 21.11.2014
Kde:
Paris
Web: http://energystorageglobalconference.org/
European Association for Storage of Energy (EASE)
společně s Energy Storage Association (ESA) pořádá
první Energy Storage Global Conference, která má
za cíl přivézt dohromady lídry v oblasti skladování
energie a nejnovější poznatky a zkušenosti v této
oblasti a ukázat, že skladování energie je dnes již
realitou v mnoha zemích světa. Konference je
rozdělena na 3 tematické bloky – technologie, trh a
politiky.
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GREEN DAYS – technological & business
meetings in Environment & Energy sector
Kdy:
2. - 5.12.2014
Kde:
Lyon, Francie
Web: https://www.b2match.eu/greendays...
GREEN DAYS je partnerská burza se zaměřením na
oblast energetiky a životního prostředí v rámci
veletrhu Pollutec. Jedná se o výbornou příležitost pro
navázání mezinárodních kontaktů a dohod jak pro
malé a střední podniky, výzkumná centra,
distributory, investory, vystavovatele, návštěvníky a
další. Akce je zdarma. Registrace je otevřená do 16.
listopadu 2014. Akci organizuje Chamber of
Commerce and Industry of Rhône-Alpes společně s
Enterprise Europe Network za podpory Evropské
komise.

OSTATNÍ AKCE
Workshop k SME Instrumentu
Kdy:
13.11.2014
Kde:
Brno
Web: http://www.jic.cz/kalendar/workshop...
Program SME Instrument pomáhá malým a středním
podnikům překonat obtížné období mezi vývojem a
uvedením produktu na trh. Firmy mohou získat
finanční podporu na studii proveditelnosti, výzkum a
vývoj i uvedení produktu na (globální) trh. Aktuálně je
otevřená 3. výzva programu – zájemci se mohou
hlásit do 17. prosince 2014.
Benchmarking Energy Efficiency in Cities
Kdy:
13.11.2014
Kde:
Turín
Web:http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency...
Workshop, organizovaný Institute for Energy and
Transport (IET) of the Joint Research Centre of the
European Commission ve spolupráci s Politecnico di
Torino, se zaměřuje na využití benchmarkingových
technik v oblasti energetické efektivity jako nástroje
managementu v kontextu komunálních a místních
akcí na podporu udržitelnosti. Dále se bude
workshop zabývat výběrem nejlepších metodologií a
nástrojů měření energetické efektivity ve městech.
Přednášet budou zástupci mezinárodních organizací,
univerzit, výzkumných center, EU, národních a
lokálních vlád.

Implementation of Energy Performance
Buildings Directive ( EPBD) in Europe
Kdy:
13.11.2014
Kde:
Brusel
Web: http://www.ehi.eu/event/2627

of

Concerted Action EPBD zve stakeholdery ke
každoročnímu setkání, tentokrát se zaměřením na
implementaci směrnice o energetické účinnosti v
budovách. Speciálně se bude věnovat školení
expertů, především s provazbou na směrnici o
energetické účinnosti (energetické auditory) a
nízkoenergetické budovy. Akce je určena především
pro experty z veřejného sektoru, neziskového
sektoru, stavebnictví, finančního sektoru, kteří mohou
přispět do debaty. Z důvodu omezeného počtu míst
je
nutné
se
včas
registrovat
na topedro.mateus@adene.pt.
e-nova 2014: Sustainable Buildings (Supply – Use
– Integration)
Kdy:
13.11.2014-14.11.2014
Kde:
Pinkafeld
Web: http://www.fh-burgenland.at/forschung/...
Podmínky stavebního sektoru se v návaznosti na
směrnice EU razantně mění. Důležitou roli hraje
měnící se situace v oblasti nastavení dotací, ale také
integrace obnovitelných energií, což se vše promítá
do tržního nastavení. Nový rámcový program Horizon
2020 obsahuje mnoho odkazů na stavební sektor. V
tomto prostředí plném výzev je důležité dívat se na
budovy jako součást kompletního systému a
optimalizovat je jak ekonomicky tak ekologicky při
současném zachování funkcionality a komfortu pro
uživatele. Mezinárodní kongres e-nova 2014 umožní
debatu nad udržitelnými budovami ze všech těchto
úhlů.
EU Energy Policy Conference
Kdy:
17.11.2014
Kde:
Brusel
Web: http://www.e-mailer.eu/wb.ph...
Konference poskytne účastníkům příležitost spolu s
politickými lídry a zástupci businessu analyzovat a
diskutovat všechny klíčové body energetické politiky
EU a její potenciál přispět ke konkurenceschopnosti
evropského průmyslu; hospodářské, finanční a
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technologické
podmínky
nutné
k
rozvoji
obnovitelných zdrojů a dalších domácích zdrojů s
cílem omezit evropskou závislost na dodavatelích ze
třetích zemí; rozvoj infrastruktury a interních i
mezinárodních vazeb; diskutovat nastavení cen
energií a jejich zdanění, dokončení jednotného
energetického trhu EU, nastavení trhu s emisními
povolenkami, diversifikaci dodavatelů aj. Registrace
je zdarma.
Veletrh FOR ENERGO
Kdy:
18.11.2014-20.11.2014
Kde:
Praha
Web:http://www.energosummit.cz/2014/...
Vrcholná událost energetického průmyslu se blíží.
Zcela nový koncept veletrhu FOR ENERGO zahrne
obory, kterými jsou energetika, elektrotechnika,
elektronika a automatizace. Úplnou novinkou na
veletrhu je pořádání vrcholné události energetického
průmyslu, ENERGO SUMMITu. Ten proběhne první
den veletrhu, 18. listopadu 2014. Přijďte si
poslechnout přednášky a diskutovat s čelními
odborníky ze střední Evropy a z České republiky.
Generálním partnerem veletrhu i summitu je
SKUPINA ČEZ.
Konference ŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍCH
VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ
Kdy:
19.11.2014
Kde:
Olomouc
Web: http://www.psup.cz/rko/konference-2014/
Konferenci pořádá Regionální kontaktní organizace
pro střední Moravu. Konference seznámí účastníky s
programem Horizont 2020, zkušenostmi úspěšných
řešitelů projektů rámcových programů a prvními
zkušenostmi z programu Horizont 2020. Na
konferenci
vystoupí
také
čeští
hodnotitelé
mezinárodních výzkumných projektů a proběhne
diskuze jak s řešiteli, tak s hodnotiteli těchto projektů.
GEOBIM SMART INFRASTRUCTURE
Kdy:
19.11.2014-20.11.2014
Kde:
Amsterdam
Web: http://www.geo-bim.org/europe/
GEOBIM SMART INFRASTRUCTURE, high level
diskusní forum organizované Geospatial Media and
Communications, si klade za cíl přivést dohromady

experty z oblasti z průmyslového sektoru. Forum
poskytne platformu pro pochopení/potvrzení potřeby
využití geoprostorových +BIM (Building Information
Modelling) technologií pro plánování, navrhování,
výstavbu a provoz.
COMAT 2014 – Moderní trendy konstrukčních
materiálů
Kdy:
19.11.2014 - 21.11.2014
Kde:
Plzeň
Web: http://www.comat.cz/cz/
Třetí ročník mezinárodní konference COMAT se
bude konat v Parkhotelu Plzeň ve dnech 19.-21.
listopadu. Abstrakty je možné zasílat do 1. září 2014.
Konference se bude věnovat těmto tematickým
okruhům: (i) pokročilá ocel, (ii) neželezné kovy, (iii)
ultra-jemnozrnné materiály, (iv) lití a tváření kovů, (v)
tepelné zpracování a termomechanické zpracování
kovů, (vi) technika spojování kovů, (vii) testování a
analýza materiálů a (viii) FEM simulace výrobních a
provozních procesů.
CONNECT & CONSTRUCT FINAL CONFERENCE
– BUILDING VALUE THROUGH ICT
Kdy:
20.11.2014
Kde:
Brusel
Web: http://www.connectandconstruct.eu/
Projekt CONNECT & CONSTRUCT zve na
závěrečnou konferenci. Projekt byl iniciovaný
Evropskou komisí v roce 2013. Cílem projektu je
zlepšit konkurenceschopnost a efektivitu evropského
stavebního průmyslu podporou chytrého využívání
informačních technologií se zvláštním důrazem na
malé a střední podniky. Konference představí hlavní
výsledky projektu a stakeholdeři podepíšou
Memorandum of Understanding s cílem přispět k
rozvoji stavebního průmyslu. Budou diskutovány
vyhlídky budoucího vývoje slibných výsledků
projektu.
Working with Impact Assessment at EU Level
Kdy:
20.11.2014 - 21.11.2014
Kde:
Maastricht
Web: http://seminars.eipa.eu/…
Seminář určený úředníkům z ministerstev a agentur,
které jsou zodpovědné za sledování politických
dokumentů na úrovni EU. Dvoudenní seminář
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poskytne účastníkům intenzivní a praktický úvod do
metodiky hodnocení dopadů při rozhodování na
úrovni EU. Na semináři se dozvíte, proč je hodnocení
dopadů stále důležitější součástí politického
rozhodování a legislativního procesu v EU. Budou
rozebrány klíčové analytické kroky Evropské komise
při přípravě hodnocení dopadů, stejně jako hlavní
dostupné kvantitativní a kvalitativní techniky. Seminář
také poskytne forum pro zvážení možností jak
zahrnout klíčové stakeholdery a členské státy do
přípravy hodnocení dopadů Evropské komise a další
inter-institucionální aspekty a výzvy.
Greenhouse gas emissions in energy-intensive
industries
Kdy:
24.11.2014
Kde:
Brusel
Web: http://www.vdi.de/index.php?id=52482
Konference “Greenhouse gas emissions in energyintensive industries“ přivede dohromady experty z
průmyslového i akademického sektoru zapojené do
kvantifikace emisí skleníkových plynů (GHG) v
průmyslu. Na konferenci budou diskutovány a
prezentovány výsledky CEN standardizace GHG
emisí v pěti energeticky intenzivních průmyslových
odvětvích výroby – železa a oceli, cementu, hliníku,
vápna a feroslitiny – v kontextu politik EU v oblasti
průmyslu a klimatických změn. Konference poskytne
informace
o
standardizačních
procesech
a
standardizaci na mezinárodní úrovni (ISO) aj.
Workshop on Integrated Design
Kdy:
26.11.2014
Kde:
Vídeň
Web: http://www.rehva.eu/events/event-detail...
Workshop
představí
zkušenosti
z
projektů
využívajících integrovaný design, jeho výhody,
příspěvek k redukci nákladů na životní cyklus. Bude
se zabývat také politickými doporučeními a proběhne
návštěva konkrétní budovy s přednáškou Jak
integrovaný design vede k budovám s téměř nulovou
spotřebou energie.
INOVACE 2014 - Týden výzkumu, vývoje a inovací
Kdy:
2.12.2014 - 5.12.2014
Kde:
Praha
Web: http://www.aipcr.cz/pdf/inovace2014/...

Týden výzkumu, vývoje a inovací zahrnuje 21.
mezinárodní sympozium INOVACE 2014, 21.
mezinárodní veletrh invencí a inovací, 19. ročník
Ceny Inovace roku 2014.
International Association for Housing Science
(IAHS) World Congress
Kdy:
16.12.2014 - 19.12.2014
Kde:
Funchal – Madeira
Web: http://www.iahs2014.uc.pt/...
Kongres na téma udržitelné výstavby pro bydlení je
forem pro diseminaci dosavadních pokroků a
diskutování budoucích trendů směrem k rozvoji
energeticky efektivnějšího stavebního průmyslu.
Hlavním posláním kongresu je umožnit debatu o
tématech spojených s novými stavebními materiály a
technologiemi šetrnými k životnímu prostředí,
energetické
efektivitě
budov,
odpadovém
hospodářství a dalších tématech spojených s
udržitelností ve výstavbě. Registrace otevřena
do 30.10.2014.
Energy and Materials Research Conference –
EMR2015
Kdy:
25.2.2015 - 27.2.2015
Kde:
Madrid
Web: http://www.emr2015.org/
Výzkum materiálů, procesů a systémů je v
současnosti považován za kritický aspekt rozvoje
ekologičtější a efektivnější energie. Konference se
zaměřuje na nejnovější výzkumné poznatky v oblasti
materiálů a procesů v široké škále oblastí, pro členy
EEB-CZ mohou být relevantní především tyto: (i)
Solární energie, (ii) Přenos, distribuce a skladování
energie, (iii) Materiály pro osvětlení, (iv) Materiály pro
úspory energie, (v) Energeticky efektivní budovy a
(vi) Energetické úspory a udržitelnost. Termín pro
zasílání abstraktů pro ústní prezentace 10.11.2014.
Termín pro zasílání abstraktů pro postery
11.12.2014. Registrace na akci je otevřena do
13.1.2015
World Sustainable Energy Days 2015
Kdy:
25.2.2015 - 27.2.2015
Kde:
Wels
Web: http://www.wsed.at/en/call-for-papers...
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World Sustainable Energy Days je jedna z největších
pravidelně pořádaných akcí v této oblasti. Už více
než po dvacáté se sjedou experti z celého světa, aby
se zúčastnili této události, jež se vyznačuje unikátní
kombinaci konferencí na téma udržitelné energie.
Kromě 5 tematických konferencí program World
Sustainable Energy Days nabízí také prostor pro
komerční prezentace a B2B setkání či prezentaci
posterů. Termín pro zasílání abstraktů a návrhů
přednášek je 10. října 2014.
eceee 2015 Summer Study on energy efficiency
Kdy:
1.6.2015 - 6.6.2015
Kde:
Toulon
Web: http://www.eceee.org/summerstudy
The Summer Studies jsou jednou z hlavních aktivit
eceee, která usiluje o poskytování komplexních
informací o všech aspektech energetické efektivity.
Nabízí prezentace oponovaných článků, informální
setkání mezi jednotlivými účastníky, inspirující
přednášky hlavních řečníků a networking. Výzva pro
zasílání abstraktů bude uveřejněna na konci
srpna/začátku září. Termín pro zaslání abstraktů je 2.
října 2014.
8th International Conference on Energy Efficiency
in Domestic Appliances and Lighting – EEDAL’15
Kdy:
26.6.2015 - 28.6.2015
Kde:
Lucern
Web:http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency...
EEDAL'15 poskytne unikátní forum pro diskuzi
nejnovějšího vývoje v oblasti energetiky a
environmentálních dopadů bytových zařízení a
osvětlení, topení a chlazení, ITC zařízení,
inteligentních měřičů a sítí, spotřebního chování,
politik a programů. Bude se zabývat technickými a
komerčními pokroky a novými řešeními zejména v
oblasti energeticky efektivních bytových zařízení,
spotřební elektroniky a ICT, topení a chladící
techniky a osvětlení.
Máte tip na zajímavou akci? Chcete propagovat
Vaši akci na webu naší platformy? Chcete získat
více informací? Potřebujete poradit? Máte zájem
o spolupráci s námi?
Neváhejte nás kontaktovat na info@eebcz.eu.

